Zrušení trvalého pobytu
Údaj o bydlišti se standardně změní pouze přihlášením na nové trvalé bydliště. Pokud
tato možnost není, lze požádat o zrušení údaje o trvalém bydlišti osobě, která na
dané adrese nebydlí. Evidování údaje o místu trvalého pobytu na úřadě je pouze
dočasné, jako výsledek dále uvedeného správního řízení pro osobu, jíž je úředně
zrušen údaj o dosavadním trvalém pobytu, do doby přihlášení na nové místo trvalého
pobytu.
Upozornění: nelze požádat o zrušení ke své osobě – nelze se tzv. nahlásit na úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává oprávněná osoba, tzn. držitel nájemní smlouvy k danému objektu,
nebo vlastník objektu (nemovitosti).
Jaké jsou podmínky
Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro
vyhovění jeho žádosti, tj. že je oprávněnou osobou, navrhovaná osoba pozbyla nebo
nemá oprávnění k užívání objektu, a také se zde již nezdržuje (důkazní břemeno je
na straně žadatele).
Postup řešení
Podáním žádosti (viz http://www.mczlicin.cz/zru_trv.doc) osobně, poštou, datovou
schránkou, nebo elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem je zahájeno
správní řízení, o jehož začátku i konci jsou účastníci řízení písemně vyrozuměni.
Zároveň je nutno zaplatit správní poplatek – viz níže.
Jaké doklady je nutné doložit
Žadatel k žádosti dokládá:
-

Nájemní smlouvu, výpis z KN se po 1.1.2016 již nedokládá. Správní úřad si
vlastnictví žadatele ověří vlastním náhledem do KN.
Rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu osoby, jíž má být údaj
zrušen.
Dohodu ex-manželů o dalším užívání bytu v souvislosti s rozvodem manželství.

Další nutné doklady:
-

Jsou-li v nájemní smlouvě uvedeni další nájemci, je nutné, aby žádost podali
všichni. Manželé jsou spolunájemci.
Majitel bytu nebo jeho nájemce musí doložit předchozí vazbu na daný byt
osoby, jíž žádá zrušit údaj o trvalém pobytu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádost je od 1. Ledna 2016 zpoplatněna částkou 100,-Kč za každou navrženou
osobu. Poplatek lze uhradit hotově při podání žádosti, nebo bezhotovostní platbou na
č. účtu zdejšího úřadu 2000696369/0800 VS: 1361.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
Úřad městské části Praha – Zličín.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, vše v platném znění.

Shrnutí
Z výše uvedeného vyplývá, že žádosti lze vyhovět po zaplacení správního poplatku a
za splnění tří zákonných podmínek:
-

-

Žádost podá vlastník objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněná
osoba.
Užívací právo občana k předmětnému bytu nebo domu zaniklo (např.
výpovědí, rozsudkem, dohodou), nebo občanovi vůbec užívací právo
nesvědčilo – bylo tedy odvozené (např. souhlas s přihlášením dal přítel
přítelkyni, prarodič vnukovi…), nebo bylo dovozené ze zákona (rodič ruší
dítěti).
Občan, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tento objekt
neužívá.

